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Onderwerp: Herbenoemingsprocedure burgemeester

Geachte raad.

Op 16 december 2020 loopt de eerste ambtstermijn van de heer M.J.F.J. Thijsen als 
burgemeester van uw gemeente af. De minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties heeft in de circulaire van augustus 2012 uiteengezet, welke 
procedure gevolgd dient te worden wanneer de herbenoeming van een burgemeester 
aan de orde is. De betreffende circulaire is bij u bekend.

Ik heb de herbenoemingsprocedure inmiddels opgestart en een gesprek met uw 
burgemeester gevoerd. De burgemeester heeft aangegeven graag voor een tweede 
ambtstermijn in aanmerking te willen komen.

Het is nu aan uw raad om een vertrouwenscommissie (VC) in te stellen om de taak, 
de samenstelling en de werkwijze van de commissie, alsmede de geheimhouding, 
vast te stellen. Dit wordt vervat in de Verordening op de Vertrouwenscommissie, 
waarvan ik graag een exemplaar tegemoet zie.

Gelet op de huidige maatregelen rondom de beheersing van de coronacrisis is er nog 
geen fysiek overleg gepland tussen uw VC en mij over de te volgen 
procedure. Inmiddels is er wel overleg geweest tussen uw griffier en mijn 
kabinetschef. Zij zullen nauw contact houden over het te plannen overleg en de 
procedure. Het naar achteren schuiven van ons overleg betekent echter wel dat de 
rest van de procedure in een korter tijdsbestek zal moeten plaatsvinden.
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De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil uw aanbeveling, via 
mij, graag voor 1 augustus 2020 ontvangen. Ik zal de aanbeveling voorzien van mijn 
advies en daarnaast rapporteren over mijn bevindingen met betrekking tot de inhoud 
en het verloop van de procedure. Ik stel het daarom op prijs dat u mij de betreffende 
stukken voor 15 juli 2020 doet toekomen.

Met vriendelijke groet.
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Drs. J. (Jetta) Klijnsma 
commissaris van de Koning 
in de provincie Drenthe


